
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 
Số:       /UBND-TH 

V/v tăng cường lãnh, chỉ đạo 

thực hiện dịch vụ công  

trên địa bàn huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Cú, ngày      tháng 9 năm 2022 

                               
 

             Kính gửi: 
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện (03 hệ); 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  
          

Thực hiện Công văn số 3669/UBND-THNV ngày 25/8/2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công văn số 467-CV/TU ngày 12/8/2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:  

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã thị trấn: 

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Công văn số 715/UBND-VP ngày 

06/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc chấn chỉnh việc tổ chức 

thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 09/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tăng cường tổ chức sử dụng đồng bộ các hệ thống thông tin dùng 

chung trên địa bàn tỉnh đối với các đơn vị chưa sử dụng hoặc sử dụng còn ít. 

- Chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức tạo tài khoản trên Cổng dịch 

vụ công Quốc gia; cán bộ, công chức, viên chức phải là người đi đầu trong việc 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp đăng 

ký tài khoản và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tạo thuận lợi cho 

người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), không yêu 

cầu cập nhật lại thông tin dữ liệu công dân, doanh nghiệp đã có trong các Cơ sở 

dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu theo 

quy định. Tiếp tục rà soát các TTHC và các điều kiện bảo đảm để cung cấp trực 

tuyến mức độ 4 với các TTHC đủ điều kiện. Đảm bảo 80% tỷ lệ dịch vụ công 

trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến, 50% hồ sơ được xử lý trực tuyến. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 

nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện việc hướng dẫn 

sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 
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3. Phòng Giáo dục và Đào tạo, theo chức năng, nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền giới thiệu, hướng dẫn sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến vào chương trình ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề cho 

học sinh và giáo viên các trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện.  

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung Công văn 

này; quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 
- TT. Huyện ủy (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 

Tăng Thị Thắm 
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